
MEMÓRIA DA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DE

TRABALHOS DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, COM 

MANDATO PRORROGADO PELA PORTARIA Nº 1.056/2013

 Em 05 de Fevereiro de 2014 às 15 horas e 30 minutos, reuniu-se na sala 3.69, do 

Campus Santo Antônio o Presidente da Comissão e Pró-Reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento,  Sr.  Cláudio  Sérgio  Teixeira  de  Souza  e  os  membros 

Professores:  Antônio  Sérgio  Braga  Lovato  e  Luis  Fernando  Soares;  Técnicos 

Administrativos: Jaqueline Menezes Farias Tarôco e Bruno Nascimento Campos, 

 e  como  convidado  o  Professor  Carlos  Henrique  de  Souza  Gerken.  Não 

compareceram  os  representantes  da  Comunidade  Externa  Sr.  Luiz  Gonzaga 

Cardoso e a Profª. Marilena Zanzoni Coelho Monteiro e o Técnico Administrativo 

Marcos  Vinícius  dos  Santos.  Com  vistas  à  aplicação  do  questionário  para  a 

avaliação institucional, o presidente iniciou a reunião justificando as ausências da 

Profª. Cidália Gabriela Santos Marinho e Leonardo Cristian Rocha e da técnica 

administrativa Joselene Maria Fagundes Santiago Cançado Braga Em seguida o 

presidente expôs as dificuldade pelo que passou a ex-presidente para aplicação 

dos  questionários  em  função  das  greves  do  ano  de  2012  e  como  foram  as 

reuniões realizadas com as comissões de avaliação que passaram pela UFSJ no 

ano de 2013. Neste caso, mereceu destaque os assuntos mais abordados pelas 

comissões  externas:  questões  relacionadas  à  acessibilidade,  o  retorno  da 

avaliação para os cursos (coordenadorias) e para a comunidade, as modificações 

implementadas através do resultadas da avaliação e questões relacionadas aos 

seminários.  O  Presidente  colocou  também  a  necessidade  de  adequação  do 

questionário à realidade institucional uma vez que o PDI estava passando por uma 

atualização apontando para esta realidade, inclusive com diminuição de prazo, 

tamanho foram as alterações e o crescimento institucional. A proposta para o novo 

questionário foi elaborada pelos técnico administrativo Bruno Nascimento Campos. 

Em seguida, o T.A. Bruno apresentou a nova proposta de questionário que foi lida 

e discutida pelos presentes. O grupo entendeu ser necessário adaptar as questões 

relacionadas  à  Dimensão  10:  Sustentabilidade  Financeira.  Desta  forma,  a 

assembléia achou a substituição do questionário pertinente. Pois o questionário 

apresentado estava contemplando as dimensões do SINAES com objetividade e 



critérios legais. Após, ficou acordado que o Presidente enviaria por e-mail o novo 

questionário para os membros da Comissão que fariam os trabalhos de revisão e 

sugestões  para  a  próxima  reunião.  O  convidado  Prof.  Henrique  colocou  a 

necessidade de se manter contato com o Ntinf para a substituição do questionário 

na  página  da  Universidade,  atrelando  à  inscrição  periódica  dos  discentes,  à 

entrega do diário pelos docentes e à uma amostragem de técnicos administrativos. 

O  Professor  colocou  também  a  sugestão  para  a  Comissão  de  se  utilizar  a 

ferramenta Googledocs para a elaboração dos gráficos necessários ao relatório 

final  da avaliação.  O Presidente  ficou  de manter  contato  com o Ntinf  para  as 

devidas providências. Não havendo mais assuntos a serem tratados nesta reunião, 

o Presidente declarou encerrada a reunião às 17 horas e 05 minutos, da qual eu, 

Cláudio Sérgio Teixeira de Souza, Presidente desta Comissão, lavrei a presente 

ata,  que  após  ser  lida  e  aprovada será  assinada  por  mim  e  pelos  membros 

presentes.

São João del-Rei, 05 de Fevereiro de 2014.
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